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بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی در 

 .منطقه زیدون معلمان
  ، سید عبدالمجیدافرازی 7طاهره بهمنی

 چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و 

این . فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون انجام شده است

تحقیق توصیفی،  از نوع کاربردی و  به روش همبستگی می 

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان منطقه زیدون . باشد

ریس بوده و مشغول به تد 79/6971است که در سال تحصیلی 

نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه  691از میان آنها 

جمع آوری اطالعات . به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند

ت سازمانی کامرون و به کمک پرسشنامه های فضیل

( 6779)و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن( 2004)همکاران

ی آماری چند تجزیه و تحلیل اطالعات به روشها. صورت گرفت

 SPSS16گانه و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار 

نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی با فضیلت . انجام شد

بین فضیلت . سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

سازمانی با عدالت سازمانی و ابعاد آن رابطه مستقیم و معنا 

همچنین نتایج . داری در حد نسبتا متوسط وجود دارد

از واریانس فضیلت سازمانی توسط % 61رگرسیون نشان داد که 

همچنین ابعاد عدالت . متغیر عدالت سازمانی تبیین می شود

توزیعی و عدالت رویه ای بیشترین نقش را در تبیین فضیلت 

 .سازمانی دارند

 فضیلت سازمانی،عدالت سازمانی، معلمان: های کلیدیواژه
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the 

relationship between organizational justice and 

organizational virtue in Teachers of Zidon 

District. This descriptive research is applied 

and correlated. The statistical population of the 

study consisted of all teachers in the Zydon 

area who were taught in the academic year of 

1396, and 175 of them were selected by 

random sampling based on Cochran formula. 

Data collection was done by Cameron et al. 

(2004) and Organizational Justice 

Questionnaire (Nuevoff & Murman, 1993). 

Data were analyzed using multiple statistical 

methods and Pearson correlation coefficient by 

SPSS16 software. The results showed that 

there is a positive and significant relationship 

between organizational justice and 

organizational virtue. There is a direct and 

significant relationship between organizational 

virtue with organizational justice and its 

dimensions. Also, the results of regression 

showed that 15% of the variance of 

organizational virtue is explained by 

organizational justice variable. Also, 

dimensions of distributive justice and 

procedural justice play the most role in 

explaining organizational virtue.. 
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 مقدمه
در یکی از مؤلفه های مهم موفقیت وجه به انسان که ت نشان می دهدمدیریت منابع انسانی در ت سیر تحوال

در  درواقع. این توجه رو به فزونی است تا جایی که امروز نیروی انسانی را مشتریان سازمانها نام نهاده اند. ستسازمانها

 یزیرا نیل به اهداف سازمان هر سازمان است ، اولویت اولسخگویی به نیازهای اساسی کارکنانعصر جدید، ضرورت پا

فضیلت سازمانی  (.6911خنیفر و همکاران، ) می باشدی های منطقی و مشروع انسان تأمین اهداف و خواسته یدر گرو

که در سالهای اخیردر علوم انسانی موردتوجه قرار گرفته است و به آن دسته از  بودهاز جمله مفاهیم مهم سازمانی 

هم در سطح فردی و هم در ( از جمله انسانیت، درستی و اعتماد)ی اشاره دارد که در آن، فضیلت هابافتهای سازمان

(. 2004و همکاران،  6کامرون)پرورش، انتشار و تداوم می یابند سطح اجتماعی مورد حمایت قرار می گیرند و نیز

ندازه گیری ترین بخش های پژوهش سازمانی مثبت گرا می باشد و مفهوم فضیلت سازمانی یکی از مهم ترین و قابل ا

و همکارانش که  2رگو .کسب وکار تأکید می نمایند پژوهشگران بسیاری بر اهمیت ورود فضیلت در مباحث مدیریتی و

هایی در پژوهش( 2066و  2060)در سالهایهستند از شناخته شده ترین پژوهشگران در حوزه فضیلت سازمانی 

زمینه فضیلت سازمانی انجام دادند که منجر به شناسایی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و اثر 

کمرون و  .(2066-2060رگو و همکاران، )سازمانی بر  تعهد سازمانی گردید داری فضیلتمثبت و معنا

  :برای فضیلت سازمانی معرفی کرده اند که عبارتند ازپنج مؤلفه ، (2004)همکاران

به معنی این است که اعضای سازمان  به این اعتقاد برسند که حتی در صورت مواجهه با : 9خوش بینی سازمانی*

خوش بینی به عنوان تمایل یا انتظار همیشگی به دریافت و دستیابی به نتیجه  .های عمده موفق خواهند شدچالش 

 (. 6779،  4اسکیر و کارور) مثبت تعریف می شود 

بین اعضای سازمان )اعتماد سازمانی نشان دهنده حاکمیت حسن نیت، توجه و اعتماد در سازمان: 1اعتماد سازمانی*

اعتماد سازمانی نشان می دهد که حسن نیت، مالحظات و احترام بر  .است( نسبت به رهبر سازمانو اعضای سازمان 

 (.6971، به نقل از جاماسبی 2007ریبرو و رگو، )سازمان حاکم است و افراد به یکدیگر و رهبران خود اعتماد دارند 

. و توجهات در قالب مشترک استد مراقب هم هستند و این شفقت ها به این معنی است که افرا: 1شفقت سازمانی *

 (. 2007، 9ریبرو و رگو)شفقت سازمانی بدان معنی است که افراد مراقب یکدیگر هستند و به یکدیگر اهمیت میدهند 

پخش که اشاره به صداقت، اعتماد و احترامی است که در سازمان نفوذ کرده و : 1سازمانی( انسجام) یکپارچگی*

 .شده است

اشتباهات سریعاً بخشیده شده و به عنوان فرصتی برای یادگیری و دستیابی به استانداردهای  7:بخشش سازمانی*

عدالت یکی از فضایل اخالقی محسوب می شود که در سازمان با  (.2066، 60رگو و همکاران. )باالتر تلقی می شود

سازمانی را ادراک افراد در خصوص منصفانه بودن برخورد سازمان عدالت . از آن یاد می شود 66عنوان عدالت سازمانی

، 69، به نقل از چاتین تان2006، 62هارولز)با کارمندان و واکنشهای رفتاری آنها به چنین ادراکی توصیف می کنند 
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همکاران، فانی و )می کند ه رشان امازیک سااد درون فرا خالقیو امنصفانه ر فتارمانی به زلت سااعددر واقع (. 2064

. 6: محققان عدالت سازمانی بر این موضوع توافق عمومی دارند که عدالت سازمانی به سه بعد تقسیم می شود (.6970

عدالت توزیعی به قضاوت برابری توزیع نتایج مثل سطح  .عدالت مراوده ای. 9عدالت رویه ای، . 2عدالت توزیعی، 

این تئوری بیان می کند که افراد تعادل نسبی . سازمانی اشاره دارد پرداخت یا مقیاس و فرصت های ارتقا در یک بافت

عدالت رویه ای . ستاده نسبی خود را با همکاران خود مقایسه می کنند -نتایج مطلوب را در نظر می گیرند و داده

مانی که تصور این بنابراین ز. مطرح می کند که افراد می توانند نگاهی فراتر از نتایج تصمیم کوتاه مدت داشته باشند

عدالت (. 6719، 6گرینبرگ)نامطلوب قابل قبول به نظر می رسداست که فراگرد مورد استفاده منصفانه بوده، نتایج 

به عبارتی، افراد نسبت به کیفیت برخورد . مراوده ای نوع دیگری از عدالت است که به عمل اجتماعی رویه اشاره دارد

درباره عدالت  .همچنین جنبه های ساختاری فراگرد تصمیم گیری حساسندبا آنها در روابط متقابل شخصی و 

اجرای عدالت به کاهش بسیاری از . سازمانی باید گفت احساس عدالت، تأثیری قوی بر رفتار و نگرش کارکنان دارد

ار نیز کمک جویانه، اخراج کارکنان و کارشکنی در محیط ک های مربوط به محیط کار نظیر استرس، رفتار تالفی آسیب

عیف روحیة بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانة دستاوردها و ستاده های سازمان موجب تض (.6914رضاییان، )کند می

بنابراین، رعایت عدالت رمز بقای و پایداری جریان توسعه و . شودتالش و فعالیت در آنان می کارکنان و تنزل روحیه 

، یکی از وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعة رفتارهای عادالنه در از اینرو. پیشرفت سازمان و کارکنان آن است

بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال (. 6919سیدجوادین و همکاران،)استمدیران و احساس عدالت در کارکنان 

فرضیه های تحقیق  .تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون برآمده است

 :ند ازعبارت

 .بین عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون رابطه معنا داری وجود دارد -فرضیه یک

 .رابطه معنا داری وجود دارددر معلمان منطقه زیدون بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با فضیلت سازمانی  -فرضیه دو

 .فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون است عدالت سازمانی و ابعاد آن قادر به پیش بینی -فرضیه سه

 پژوهش روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پژوهشهای توصیفی و با روش 

معلمان مشغول  را قیتحق یجامعه آمار. پردازد پژوهش همبستگی به بررسی رابطه بین متغیرها می. همبستگی است

طبق آمار رسمی اداره آموزش و پرورش  تشکیل می دهد که 79/6971زیدون در سال تحصیلی  به تدریس منطقه

و براساس جدول  خوشه ایحجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی . بوده اندنفر  922زیدون برابر با 

راجعه به کتابخانه ای و با مبه صورت ابتدا گردآوری داده ها  برای .نفر محاسبه و انتخاب شد 691کوکران تعداد 

، ، با استفاده از پرسشنامه و به صورت میدانیبعدو در مرحله  پیشینه تحقیق جمع آوری شد مقاالت و پایان نامه ها

 : مورد استفاده عبارتند از پرسشنامه های. گردآوری شد اطالعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها

و جهت بررسی بوده عبارت  20پرسشنامه دارای این (: 7339)ت سازمانی نیهوف و مورمن پرسشنامه عدال

 نمره گذاری .است ساخته شده(6779)ها توسط نیهوف و مورمن در سازمانوضعیت عدالت و اجرای نوع عدالت 

، کامال 4=موافقم ،9=، نظری ندارم2=مخالفم 6=کامال مخالفم: به صورتطیف پنج گزینه ای لیکرت طریق پرسشنامه از

که سواالت  ای و عدالت تعاملیعدالت توزیعی، عدالت رویه: پرسشنامه دارای سه بعد است. انجام می شود 1=موافقم

پایایی . بعد عدالت تعاملی را می سنجد 20-62سواالت  بعد عدالت رویه ای و 66-1بعد عدالت توزیعی و سواالت  6-1

گزارش  11/0ضرایب اعتبار سازه ای و پایایی با روش آلفای کرونباخ  ( 6779)و روایی، پرسشنامه نیهوف و مورمن 

  .بدست آمد 71/0لفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از  آ میزان پایایی. کرده است

این پرسشــنامه توسط کامرون تهیه شده و دارای : (002 کامرون و همکاران)پرسشنامه فضیلت سازمانی 

کامال درست، اکثرا درست، نسبتا درست، نسبتا غلط، اکثرا غلط و )سواالت با طیف شش گزینــه ای . ســؤال است61

بعد  داری پنجپرسشــنامه . داده می شوداختصاص  6، و2، 9، 4، 1، 1مشــخص شــده و به آنهــا نمره ( کامال غلط

 7و  1، 9مؤلفه اعتماد ســازمانی، سواالت  1و  1، 4مؤلفه خوش بینی ســازمانی ، سؤاالت  9و  2، 6سواالت  است و

                                                             
1 -Greenberg 
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مؤلفه بخشندگی 61و  64، 69مؤلفه یکپارچگی سازمانی، و سواالت  62و 66، 60مؤلفه همدردی سازمانی، سواالت 

، و سلطان حسینی و (6912)همایی  ، 11/0را پایایی آزمون ، (2004)و همکاران کامرون . سازمانی را می سنجد

الفای  با کمک پژوهش پرسشنامه در این میزان پایایی . گزارش کرده اند 14/0و  19/0رتیب ، به ت(6914)همکاران 

       .بدست آمد 71/0کرونباخ 

 یافته های پژوهش
 نموآز ینا(.  6ولجد)ه است شد استفاده سمیرنفا -وفکولموگر نموآز از هاداده یعزتو دنبو لنرما سیربر برای

 تمامی در دشومی همشاهد ولجد در رهمانطو ؟خیر یا ندداربرخو لنرما یعزتو از ریماآ یها داده یاآ که هدد می ننشا

 از ها داده ینابنابر. دشو می رد هاداد یعزتو دنبو لنرما معد ضفر که ستا 01/0از بیش داری معنی سطح ،متغیرها

 .هستند داربرخو لنرما یعزتو

 فسمیرنوا-وفکولموگر نموآز از حاصل نتایج - 7جدول 

 

p Z 
کولموگروف 

 اسمیرنوف

 شاخصهای آماری  میانگین انحراف استاندارد

 متغیر

 فضیلت سازمانی  69/14 16/6 177/0 932/0

 عدالت سازمانی 04/14 19/6 172/0 412/0

 

 یجمعیت شناختویژگیهای  -  جدول 
 

 

 

 

 

از . زن هستندآنان درصد  16درصد پاسخ دهندگان مرد و  97 ویژگیهای جمعیت شناختی پژوهش نشان داد که

درصد دیگر قرار دادی و حق التدریس  9درصد پیمانی و  69درصد پاسخ دهندگان رسمی،  16نظر وضعیت استخدام 

ارائه ( 2)سال بوده که نتایج در جدول  40-90گروه سنی بین بوده اند و از نظر سنی بیشترین گروه سنی مربوط به 

 .شده است

 ویژگیها فراوانی درصد

  مرد 11 97

 

 جنسیت     

 زن 609 16

 کل 691 600

90کمتر از  21 64   
 

 

 سن

 

40تا 90بین  601 10  

10تا  40بین  49 21  

10بیش از  2 6  

 کل 691 600

  رسمی 642 16

 

 

وضعیت 

 استخدام

 قرار دادی 9 2

 پیمانی 27 69

 حق التدریس 6 6

  جمع 691 600
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 .رابطه معنا داری وجود دارددر معلمان منطقه زیدون ت سازمانی بین عدالت سازمانی و فضیل: فرضیه یک
 با فضیلت سازمانی ستگی متغیرعدالت سازمانییب همبضر - 9جدول

 P:سطح معنی داری  r:فضیلت سازمانی  متغیر

 000/0 941/0 عدالت سازمانی

                                                                                       06/0  *p 

رابطه  p*  06/0در سطح آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی 

 خواهد  رتقاا فضیلت سازمانی شود، بیشــتر عدالت سازمانی چه هر دیگر عبارت به. وجود داردمثبت و معنا داری 

 .ارائه شده است( 9)که نتایج در جدول  یافت

 .فضیلت سازمانی رابطه معنا داری وجود داردآن با  ابعاد عدالت سازمانی و بین -فرضیه دو
 با فضیلت سازمانیهای ابعاد عدالت سازمانی ضرایب همبستگی متغیر - 4ل جدو

 P:سطح معنی داری  r:فضیلت سازمانی  متغیرها

 000/0 941/0 عدالت سازمانی

000/0 912/0 عدالت توزیعی  

000/0 924/0 عدالت رویه ای  

000/0 212/0 عدالت تعاملی  

                                                                                         06/0  *p 
 p= 006/0). آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی همبستگی وجود دارد

) ،(691=n ) و(94/0=r)شدت همبستگی به دست . ، جهت رابطه بین عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی مثبت است

، با (94/0)فضیلت سازمانی با عدالت سازمانی ضرایب همبستگی به دست آمده رابطه . آمده در حد نسبتا متوسط است

 006/0که همگی در سطح . ، می باشد(21/0)، با عدالت تعاملی (92/0)، باعدالت رویه ای (91/0)عدالت توزیعی 

 .ارائه شده است( 4)که نتایج در جدول  می شودفرضیه تایید این بنابراین . معنی دار می باشد

 .در معلمان منطقه زیدون است فضیلت سازمانی قادر به پیش بینی و ابعاد آن عدالت سازمانی -سه فرضیه

و ابعاد نتیجه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی فضیلت سازمانی بر اساس عدالت سازمانی  - 5جدول

 آن

 

adjr) ار مقدمطابق با اطالعات مندرج در جدول نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه همزمان نشان داد 
حاکی از ( 2

به این معنی که سه زیر مقیاس . از واریانس فضیلت سازمانی را پیش بینی می کند% 61آن است که مدل مذکور 

مقداربتا نشان . واریانس فضیلت سازمانی را پیش بینی می کند% 61عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی 

انحراف استاندارد % 90اندارد در نمره عدالت توزیعی، نمره فضیلت سازمانی می دهد که با افزایش یک انحراف است

% 21همچنین با افزایش یک انحراف استاندارد در نمره عدالت رویه ای، نمره فضیلت سازمانی . افزایش خواهد یافت

بنابراین . اهش داردک% 60افزایش و با افزایش یک انحراف استاندارد در نمره عدالت تعاملی، نمره فضیلت سازمانی 

b se شاخص آماری
  

b
eta

 

t
 

p
 

r
 

R
2

 

Adjr
2

 

 متغیرهای پیش بین

  000/0 111/1 -- 946/4 960/40 مقدار ثابت

 

 

466/0 

 

 

 

617/0 

 

 

 

614/0 

 000/0 161/9 906/0 910/0 211/6 عدالت توزیعی

 019/0 199/6 211/0 917/0 170/0 عدالت رویه ای 

 469/0 -/.169 607/0 211/0 -201/0 عدالت تعاملی
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که ا در تبیین فضیلت سازمانی دارند عدالت توزیعی  و عدالت رویه ای بیشترین نقش و عدالت تعاملی کمترین نقش ر

 .ارائه شده است( 1)در جدول این تحلیل نتایج 

 بحث و نتیجه گیری

نشان  یافته ها کهرابطه بین عدالت سازمانی با فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون بود  تعیین تحقیق، هدف

 جهت رابطه بین عدالت سازمانی و. وجود داردبین عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی رابطه مثبت و معنا داری داد 

مدل مذکور  و. تا متوسط استشدت همبستگی به دست آمده در حد نسب. فضیلت سازمانی مثبت است ابعاد آن با

را بیشترین نقش و عدالت رویه ای عدالت توزیعی  همچنین .از واریانس فضیلت سازمانی را پیش بینی می کند% 61

و حسن ( 6974) ، نیک پی و همکاران (6971)نتایج پژوهش با پژوهشهای مطوری  .ددر تبیین فضیلت سازمانی دار

پژوهش حاضر بر اهمیت نقش عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی . همسو بوده است( 6979)زاده ثمرین و همکاران 

معلمان تأکید می کند و نشان داد که عدالت سازمانی و ابعاد آن می توانند متغیر فضیلت سازمانی را در بین معلمان 

 . منطقه زیدون تبین کند

فضیلت سازمانی از جمله مفاهیم مهم سازمانی است که به آن دسته از  د گفتدر تبیین یافته های پژوهش بای 

هم در سطح فردی و هم در ( از جمله انسانیت، درستی و اعتماد)بافتهای سازمانی اشاره دارد که در آن، فضیلت ها 

و سودمندی سازمان  سطح اجتماعی مورد حمایت قرار می گیرند و نیز پرورش، انتشار و تداوم می یابند و باعث کمال

در نتیجه توجه به عوامل مؤثر بر فضیلت با توجه به اهمیت ورود فضیلت در مباحث مدیریتی و کسب و کار، . می شوند

در همین راستا نتایج تحقیق حاکی از آن است که توجه و تأکید بر عدالت سازمانی و . قی می شوندسازمانی مهم تل

به قوانین و مقررات سازمان احترام بگذارند و در راه منافع سازمان تالش و از خود ابعاد آن موجب خواهد شد که افراد 

با توجه به نتایج بدست آمده ابعاد عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بیشترین  از طرف دیگر .گذشتگی داشته باشند

پیشنهاد می شود زمینه عدالت  بنابراین به آموزش و پرورش منطقه زیدون. در تبیین فضیلت سازمانی دارندرا نقش را 

را دربین معلمان منطقه زیدون فراهم کند تا از آن طریق به ( بین فردی –عدالت توزیعی و عدالت رویه ای )سازمانی 

افزایش فضیلت سازمانی در معلمان منطقه زیدون، روشی است که سازمان را یاری میدهد  .فضیلت سازمانی نایل شود

از مزایای فضیلت سازمانی، بتواند محیطی را فراهم کند که باعث افزایش خوش بینی سازمانی، تا عالوه بر بهره مندی 

اعتماد سازمانی، شفقت سازمانی، یکپارچگی سازمانی و بخشش سازمانی در بین معلمان و همکاران فرهنگی خود 

 .افزایش می یابد لذا به میزانی که عدالت سازمانی میان افراد بیشتر باشد فضیلت سازمانی نیز. شود
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